
 
 

 

 عقب دخولها للسوق ببضعة أشهر

 
يد توسع  ي مرص تبر

 
كة المرص  حدث مشاريعها أ بتوقيععملياتها ف ين   مع شر

 لخدمات الرعاية الصحية "إي إتش سي إس" 
 

يد، وفق االتفاقية الجديدة، عىل بناء وتشغيل محطة جديدة مصممة خصيًصا  كة تبر طاقة دمات خ لتوفب  ستعمل شر
 جديدة رفيعة المستوى بالقاهرةالطبية المدينة الكابيتال ميد"، لـ "األساسية والمستدامة  المناطق

 
ي  يد  أبرمت : 2022سبتمبر  14 -اإلمارات العربية المتحدة  -أبو ظبر ي تقديم خدمات تبر

 
كة الرائدة ف يد، الشر كة تبر شر

ي المناطق 
 
كة المرصيي   لخدمات الرعاية الصحية ،دولة اإلمارات العربية المتحدة، رسمًيا باألمسف  ،اتفاقية مع شر

وع المدينة الطبية الجديدة  وع العمالق  ،"كابيتال ميد"لتقديم خدمات طاقة المناطق لمشر كةالمشر  التابع لشر
 . المرصيي   لخدمات الرعاية الصحية

 
وع ي مدينة بدر،كابيتال ميد   يقع مشر

 
ي ال ف اتيجر لجديدة القاهرة ا ،وسط القاهرةمنطقة  محاذي لـحيث الموقع االسبر

ي مرص 
 
وع  إنشاءالمخطط أن يتم من و . والعاصمة اإلدارية الجديدة ف بيتال كابحيث ستصبح  مراحل،  ةعىل أربعالمشر

وع، ميد   بمجرد اإلنتهاء من المشر
 
  مدينة

 
  طبية

 
مرص  تستقبل المرض  ليس منل، متطورةلا المعايب   ، مزّودة بأحدثذكية

ي دول العالم. 
ر
ق األوسط وأفريقيا وباف  فقط، بل من جميع أنحاء الشر

 
ألف مقدم للخدمات الصحية من  15غرفة عمليات وأكبر من  70وحدة عناية مركزة، و 700عىل  كابيتال ميد ستحتوي  
 ، تخصصاتمختلف ال

ً
ي  100رب ايقما  ليتيحوا معا وع كابيتال يعود السبب لضخامة . تخصص طبر  محيطميد، إىل  مشر

، وعالمشر  ي
 
وع  20عىل بعد يقطن  حيث الجغراف يتضاعف ذلك ل، ماليي   نسمة 5ما يزيد عن دقيقة من موقع المشر

ي نطاق  20الرقم ليصبح 
 
وع دقيقة 90مليون نسمة ف بشبكة الجديدة الطبية المدينة  تصلهذا وت، من موقع المشر

،  ها ، باإلضافة إىل قربــالطرق الشيعة لتسهيل الوصول إليها  دة عن تبعد المدينة الجديحيث من مطار القاهرة الدوىلي
 دقيقة فقط.  20 مسافة المطار 

 
يد  وستتوىل كة تبر وعالمحطة طاقة مناطق وتشغيل بناء تمويل و  شر ن مع بالتعاو  ، وذلكمصممة خصيًصا للمشر

يد والتدفئة  بغرضمجموعة شاكر االستشارية، و  وع المرموقتلبية متطلبات التبر ة محطة طاقة ستبلغ سع ،لهذا المشر
يد،  19,500 تبلغ حواىلي إنتاجية سعة  المناطق  سيتم، طن تبر

ً
اوح  الحقا  30إىل  28بي   ما زيادة السعة اإلنتاجية لتبر

وع بأكمله،  يد لتغطي المشر إنشاء وتركيب نظام  "أ-1"المرحلة  تتضمن، األوىلوفق متطلبات المرحلة و ألف طن تبر
يد، و 7,500بسعة إنتاجية تبلغ  خدمات  يتم توفب  ل، غاليات الماء الساخن استخدامميغاواط للتدفئة ب 12طن تبر

ي تغطية لالطاقة 
 شاملة ومتكاملة عىل المدى ذات الصلة جميع المبان 

 
 الطويل. ، بما يحقق حلوال

 
يد  يد ومكتب تبر كة تبر ي جامعة بدر بالقاهرة، كبار أعضاء فريق اإلدارة التنفيذية لشر

 
حرص  حفل التوقيع، الذي أقيم ف
ي منصب المدير  الذي مثلتهمرص الذي تم افتتاحه مؤخًرا، و 

 
ا ف

ً
ي السيدة هبة كمال المعينة حديث . كما د مرص لمكتب تبر

كة المرصيي   لخدمات الرعاية الصحيةد. حسن ال حفل التوقيع حرص    قال، رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لشر
 . عن الطرفي    المستوى ةرفيع شخصياتعدد من الباإلضافة إىل حضور 

 
، الرصح  االنتهاء من مراسم التوقيع، عِقب   ي

 
يد، رئيسالمهندس/ خالد عبد هللا المرزوف كة تبر : ق التنفيذي لشر

 
ائًل

ي مول 
 
وعنا ف اير من العام الجاري، عقب اإلعالن عن مشر ي فبر

 
يد إىل السوق المرصي ف ي  D5M"دخلت تبر

 
الجديد ف

ي مرص كان  تم التطرقالقاهرة، وقد 
 
اتيجية مهمة، وال يزال حينها أن بدء العمليات ف أن الدخول  حيثبمثابة خطوة اسبر

فاق االت عكسجزء من خططنا طويلة المدى للنمو المستدام خارج حدودنا الجغرافية التقليدية، وي للسوق المرصي
كة المرصيي   لخدمات الرعاية الصحية اممدى  الجديد مع شر ي  البر 

 
يد ف كة تبر  ."خطط النمو  تنفيذ  شر



 
 

 

 
وع الذي نحن بصدده ثمار " ي تجمعنا معفرص ال مستمر عنال بحثنا ويمثل المشر

ي المؤسسات  البر
برؤية ع تتمتالبر

يد  تنسجم كة تبر ي تتمتع بها شر
كة المرصيي   ، مع الرؤية البر وال سّيما  ،والطموحاتذات الرؤى حيث نتشارك مع شر

ك  ي السعي نحو التمب ّ  وتحقيقالهدف المشبر
 
  أقىص درجة من الكفاءة، المتمثل ف

ً
تحقيق لوبخط واثقة وسنعمل معا

 التشغيىلي 
مون بالحد المستهدف التمب   ي تؤدي إىلإطالق ماليي   األطنان من  من. نحن ملبر 

الحتباس ا اإلنبعاثات البر
ي الحراري، 

 
ق األوسط وخارجه،  مجتمعاتدعم مما يساهم ف ي الشر

يد عن  وإنب  ي تبر
 
عرب باسمي وباسم جميع العاملي   ف

ُ
أ

ي سبيل تحقيق  للعمل تطلعنا 
 
ي مرص ف

 
كاء ف ي  راسخال التواجد مع الشر

 
اتنا  تسخب  مع ، األمد  طويل االستثمار المتمثل ف  خبر

 ". وحيوية مضطردة، ومايتمتع به من نمو ديناميكي الواعد  المرصي السوق لخدمة
 

كة المرصيي   لخدمات الرعاية الصحيةد.  ورصح ع عقب التوقي ،حسن القال، رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لشر
وع مثل كابيتال ميد يك األمثل لتقديم خدمات طاقة المناطق لمشر يد الشر كة تبر : "تعد شر

 
منذ البداية، وأوضح: " "،قائًل

وع  ات المستقبلية، مع اعتبار الكفاءة واالستدامة  واعد التأكدنا من أن كل جانب من جوانب هذا المشر يحتاط للتغب 
 ، كة أمرين جوهريي   يد تشتهر فشر ي جميع أنحاء العالم، ويسعدنا أن يكون تبر

 
ي مجال طاقة المناطق ف

 
تها ف بتجاربــها وخبر

كة بمكانتها تزودنا بخدمات موثوقة ومتقدمة تقنًيا."  لدينا شر
 

وع وأضاف:  ويحافظ  نوعه فريد منذكي "تعتبر كابيتال ميد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا بمعب  الكلمة، فهو مشر
وع  ، وسيشمل مستشف   البيئةعىل  اضية، كما سيحتضن المشر جامعًيا، ومركًزا لألطباء، ومركًزا للمحاكاة ومستشف  افبر

ي الطب الدقيق وزراعة األعضاء وإعادة التأهيل، والتجميل 
 
ة والطوارئ، والصحةمعاهد متخصصة ف ، واإلصابات الخطب 

ي المجاالت الصحية وا
 
ي باإلضافة إىل البحث والتطوير ف وع مركًزا عالمًيا للتعليم الطبر

، لطبية المتقدمة، ما سيجعل المشر
يد وتدفئة  شد بأحدث التقنيات، وتتطلب جميع تلك اإلمكانيات خدمات تبر وسيقدم خدمات متخصصة للغاية تسبر

 ، ي أعىل وأدق المعايب 
 
 تستوف

ً
يد، ونتوقع بفارغ الصبر تعاون كة تبر ي شر

 
ي أن أقول أننا وجدنا ذلك ف

مع مثمًرا للغاية  ا ويسعدن 
كائنا   ."شر

 
 

 -انتىه-
 

يد" يد المركزي ش.م.ع "تبر كة الوطنية للتبر  نبذة عن الشر
 
ي المنطقة، بما فيها برج خليفة، 

 
وعات والمعالم المرموقة ف يد المناطق لعدد كبب  من أهم المشر يد" خدمات تبر تقدم "تبر

، وعالم ي ، ومتحف اللوفر أبوظبر ي  وجامع الشيخ زايد الكبب  اري، وأبراج اإلمارات، وجزيرة ياس، وجزيرة المارية، ودنر فب 
كة  ي مدينة مكة المكرمة. كما تمتلك الشر

 
وع جبل عمر ف ، ومشر ، ومرفأ البحرين الماىلي ي و دنر

ي أوبرا، ومبر  86مول، ودنر
كة  ل الشر

ّ
ي حيث تشغ ي عدد من دول مجلس التعاون الخليجر

 
يد مناطق ف ي دولة اإلم  75محطة تبر

 
 ف

 
ارات العربية محطة

ي مملكة 
 
مان، ومحطة واحدة ف

ُ
ي سلطنة ع

 
ي المملكة العربية السعودية، وسبع محطات ف

 
المتحدة، وثالث محطات ف

ي المنطقة. 
 
 إىل دول أخرى ف

 
 البحرين، إضافة

 
 نحو مستقبل أكبر ازدهاًرا 

ً
ي قدما

ي تمكي   األفراد والمجتمعات حول العالم من المىص 
 
يد" دوًرا محورًيا ف وتلعب "تبر

تها عام  يد مند انطالق مسب  كات  1998واستدامة. لقد حققت تبر د من أقوى الشر ع 
ُ
العديد من اإلنجازات البارزة، فىهي ت

ها  ي دولة اإلمارات العربية المتحدة وأكبر
 
يد" ترسيخ مكانتها ف . وتواصل "تبر ي الماىلي ي سوق دنر

 
نمًوا، كما تم إدراجها ف

ي برامج البحث والتطوير 
 
الرائدة عالمًيا بفضل موثوقية وكفاءة عملياتها اإلقليمية والدولية وحرصها عىل االستثمار ف

ي ي نهج "تبر
 
. إن كفاءة الطاقة أحد العنارص الراسخة ف  د"، وهذا يعزز قدرتها عىل دعموتكنولوجيا الذكاء االصطناعي

ي أكسيد الكربون من أجل 
شيد استهالك الطاقة، ومن ثم الحد من انبعاثات ثان  كات والمؤسسات لبر عمالئها من الشر

 . ي
 الوصول إىل الحياد الكربون 

 
 



 
 

 

كة المرصين   لخدمات الرعاية الصحية  نبذة عن شر
 

كة المرصيي   لخدمات الرعاية الصحية ) كةEHCSشر عىل يد فريق متمب    2014مساهمة خاصة، تأسست عام  ( هي شر
كة تهدف إىل  ي مجال الرعاية الصحية من ذوي المعرفة، بعد أن جمعتهم رؤية مشبر

 
من المتخصصي   والمستثمرين ف

ق األوسط وشمال إفريقيا، من خالل إنشاء  ي مرص والشر
 
ي خدمات الرعاية الصحية المقدمة ف

 
إجراء تحسي   كبب  ف

. مستشفيات وم  رافق رعاية صحية وحلول رعاية صحية مبتكرة بمستوى عالمي
 

كة المرصيي   لخدمات الرعاية الصحية إىل أن تكون المطور الرائد لخدمات الرعاية الصحية، لتحقيق حياة  وتهدف شر
، وتخطأفضل، و  ي والدوىلي

ا للمعلومات الخاصة بالرعاية الصحية، عىل المستويي   الوطب 
ً
كة  طأن تكون مرجًعا موثوق الشر

ي مرص، باإلضافة 
 
ها تطوًرا ف لتحقيق وتلبية متطلبات عمالئها الداخليي   والخارجيي   من خالل توفب  أفضل المرافق وأكبر

 إىل العديد من مراكز التمب   حول العالم. 
 

ي 
ون  يد اإللكبر  لمزيد من المعلومات واإلستفسارات الرجاء اإلتصال بالبر

comms@tabreed.ae  
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